
Naloge po urniku za torek, 31. 3. 2020

S L O V E N Š Č I N A

Torek, 31. 3. 2020

Utrjevanje pisanih črk:

1.Danes boš ponovil/a male in velike pisane črke. Kar nekaj jih že poznaš, zato 
lahko z njimi pišeš besede in tudi krajše povedi.

2. Pripravi si zvezek »pisanček« napiši Vaja in datum ter prilepi natisnjen učni 
list z besedami in prepiši dane besede. Kdor si učnega lista ne more natisniti, 
besede samo prepiše. Besede tudi preberi. Piši počasi, pravilno in lepo.

   



G L A S B E N A     U M E T N O S T

Torek, 31. 3. 2020

Pihala:

Najprej ponovi in zapoj pesmici Pomladna in Pleši, pleši črni kos. 
Danes boš spoznal/a glasbila, ki se imenujejo pihala. Mogoče poznaš katero? 
Pihála so glasbila, ki ustvarjajo zvok tako, da glasbenik pihne zrak v ustnik. 

Prisluhni zgodbi o prastarem glasbilu panova piščal (pri nas poznana kot trstenka), ki ti jo 
preberejo starši:

Pred davnimi časi je živel pastir z imenom Pan. Nekega dne je na obronku gozda zagledal lepo
vilinsko deklico. Hotel se ji je približati, ona pa je pobegnila iz gozda. Pastir jo je dolgo iskal, vse
dokler nista pritekla do velike reke. Vilinska deklica je v strahu pred njim prosila valove, naj jo
začarajo v rastlino. Ob pastirjevem dotiku se je nenadoma spremenila v trstiko. Potem je vanjo
zapihal veter in trstika je zapela. Pastirja so njeni glasovi tako prevzeli, da je nabral trsje. Povezal
ga je skupaj in zaigral nanj. Tako je nastala prva piščal, ki ji pravimo kar Panova piščal, in z njo
glasba.

V zvezek za glasbeno umetnost napiši z rdečo barvico naslov Pihala in datum.

Prepiši poved:

Pihala so glasbila, ki ustvarjajo zvok tako, da glasbenik pihne zrak v ustnik. 

Nato nariši spodnja glasbila in jih poimenuj (če imaš možnost, lahko list tudi 
natisneš).



Š P O R T
Torek, 31. 3. 2020

Danes pojdi na sprehod ali se igraj zunaj (le z bratom, sestro ali starši).

Nato večkrat zapleši ples:

- https://www.youtube.com/watch?v=31iyiMSpPrY

- Na ples povabi tudi svoje družinske člane. Uživajte!

A N G L E Š Č I N A
Torek, 31. 3. 2020

PONOVITEV – po elektronski pošti sem Vam posredovala dva posnetka. Žal sta prevelika, da bi ju
naložila v spletno učilnico. Predvajajte ju otrokom in jih spodbudite, da odgovarjajo na vprašanja in
po mojem vzoru tvorijo stavke.

POSNETEK 1: I LIKE, I DON'T LIKE
Slišali boste, kaj imam jaz (učiteljica Nataša) rada in česa ne maram. Pozorno poslušajte. Nato na
podoben način povejte še zase.

POSNETEK 2: DO YOU LIKE?
Slišali boste nekaj vprašanj. Pozorno jih poslušajte in nanje odgovorite z: »Yes, I do« ali »No, I
don't«.

BREAKFAST MENU

Spomnite se, kaj ste danes jedli za zajtrk in to narišite na pladenj pri nalogi 9 (DZ/str. 32).
Nato pripravite svoj sanjski menu za zajtrk. Oglejte si sliko v DZ/str. 33, nal. 12. Pripravite si večji
list (lahko A4 ali A3). Zapišite naslov: »BREAKFAST MENU« ter izdelajte svojo ponudbo. Tako,
kot je prikazano v DZ, razdelite zajtrk na hrano (FOOD) in pijačo (DRINKS). Sličice ob zapisih
lahko kar narišete. 

Naloga za jutrišnjo uro TJA (sreda, 1. 4.): 
KO BOŠ ZAJTRKOVAL/A SI PREDSTAVLJAJ, DA SI V RESTAVRACIJI. ODPRI IZDELAN
MENU OD VČERAJŠNJEGA DNE IN SI GA DOBRO OGLEJ. NATO VLJUDNO PROSI ZA
NEKAJ HRANE IN PIJAČE, KI SI SI JE ZAŽELEL/A ZA ZAJTRK (vendar ne bodi užaljen/a, če
katerega kosa hrane/pijače v domači ponudbi ne bo na voljo  Saj veš, da sedaj ne moremo tako
pogosto v trgovino). 


